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کتاب ٍ شیعِ ٍ حکَهت در عزاق ًَشتِ حسي العلَی شایذ یکی اس هْوتزیي هٌاتع
تِ ستاى فارسی تاشذ کِ آقای اتزاّیوی تزجوِ کزدُ است .ایي کتاب تِ تزرسی تاریخ
تشیع در عزاق هی پزداسد ٍ آى را اس سال  1111تا  1111تزرسی هیکٌذ شیعیاى عزاق
تعذ اس جٌگ جْاًی اٍل کِ تحت سلطِ حکَهت عثواًی تَدًذ .تحت سلطِ یکی اس
فزسًذاى شزیف قزار هیگیزًذ ٍ تا سالیاى دراس ایي خاًذاى تز عزاق حکَهت هیکٌذ.
تعذّا تا آهذى رصین تعث عزاق ٍضعیت شیعیاى عزاق کوی تِ ٍخاهت هیاًجاهذ سیزا
رصین تعثی دارای اًذیشِّای پاىعزتیسن تا ریشِّای سٌیگزایاًِ داشت .اًقالب اسالهی
ایزاى تأثیز تسشایی تز رًٍذ تحَالت عزاق هیگذارد .رّثزاى ایزاى تا هطزح کزدى شعار
صذٍر اًقالب تاعث هیشَد تسیاری اس ًخثگاى ٍ هزدم عزاق تَجِ خَد را تِ ایزاى ٍ
اًقالی شیعِ در ایزاى جلة کٌٌذ تعذ اس اًقالب ٍ در جزیاى جٌگ ایزاى ٍ عزاق احشاب
شیعِای ّوچَى الذعَُ ٍ هجلس اعالء ایجاد هیشَد کِ راتطِ ًشدیکی تا ایزاى دارد.
صذام تا سزکَتی ایي احشاب تاعث شذ آًْا تِ عول هسلحاًِ رٍی آٍردًذ .ایي احشاب
تاعث تَقف اًذیشِ اًقالبگزی در شیعِ عزاق شذ .در کل هیتَاى ایي طَر ًتیجِ گزفت
کِ آقای حسي العلَی علت عذم تذاٍم یک حکَهت ثاتت ٍ پایذار در عزاق را در فزقِ
گزایی هیداًذ .فزقِگزایی کِ هحَریت اصلی آى را اًگلستاى هیتَاى ًام تزد .اًگلستاى تا
استفادُ اس هزاجع هَرد اعتواد هزدم عزاق هاًٌذ کاظن یشداًی تَاًست تیي شیع ٍ سٌی
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فصلٌاهِ پضٍّشّای سیاسی ٍ تیيالوللی ،سال پٌجن ،شوارُ ّجذّن ،تْار 1111

در عزاق تفزقِ تیٌذاسد ٍ ّوَارُ هزاجع سٌی هذّة علوای دیٌی شیعِ را تِ ایزاًی تَدى
هتْن هیکزدًذ ٍ آًاى را گیزٍ سیاستّای ایزاًی قلوذاد هیکزدًذ.
حسي العلَی در کتاب شیعِ ٍ حکَهت در عزاق ثاتت هیکٌذ کِ شیعیاى عزاق اس
ٍفادارتزیي هزدم تِ کشَر عزاق ّستٌذ ٍلی هتأسفاًِ تحث فزقِگزایی ّیچ ٍقت در عزاق
حل ًشذ.

521

